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Front Lower Decoration

LEGEND EDITION
Upgrade your look with the titanium color finish of the
Legend Edition pack. This pack includes the front, rear
and side lower decorations, mirror caps and bespoke
elegance carpets.

Rear Lower Decoration
If you’re worried about driving over rough and uneven
road surfaces, then fit our front and rear lower
decorations. They offer extra protection to the
undercarriage of your car. Finished in titanium color.
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Elegance floor mats
These elegant and comfortable fitted tufted floor
mats have a 2-tone woven binding and feature a
unique Legend Edition emblem. Includes: front and
rear mats.

Side Lower Decoration
The side lower decorations offer greater protection for
the sides of your car and will also give it a lower and
more assertive profile. Finished in titanium color.

18” HR1806 Alloy wheel
The optional 18” HR1806 comes with a full painted
A-Surface in Legend titanium color with matte clear
coat.

Mirror Caps
Keep your mirrors protected and make them look
good. The caps fit your Honda perfectly. The kit
includes 2 pieces finished in titanium color.
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Dessa specifikationer gäller inte för någon särskild produkt som levereras eller saluförs. Tillverkarna förbehåller sig rätten att ändra sina specifikationer, inklusive färger, med eller utan förvarning och vid den tidpunkt
och på det sätt som de tycker passar. Stora såväl som små förändringar kan vara involverade. Alla ansträngningar görs dock för att säkerställa att uppgifterna är korrekta i denna broschyr. Denna publikation ska inte
under några som helst omständigheter utgöra ett erbjudande från företaget till någon person. All försäljning görs av vederbörande distributör eller återförsäljare i enlighet med de standardmässiga försäljningsvillkoren
och garantin som ges av distributören eller återförsäljaren. Kopior av dessa kan erhållas från dem på begäran. Det här reklammaterialet följer den brittiska lagen Trade Descriptions Act (1968). Alla ansträngningar görs
för att säkerställa riktigheten i specifikationerna, men eftersom broschyrer iordningställs och trycks flera månader före distribution kan följaktligen ändringar i specifikationen, eller i enstaka fall en viss funktion, inte alltid
omedelbart återspeglas. Kunder rekommenderas alltid att kontrollera specifikationsdetaljer med den levererande återförsäljaren, speciellt om valet av modell är beroende av någon av de funktioner som annonseras.

Honda använder papper från tillverkare inom EU på ett ansvarsfullt sätt. Kasta inte
broschyren i papperskorgen utan ge den till en vän eller lägg den i pappersåtervinningen.

Honda Motor Europe Ltd, Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö, Sverige
Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se

